
Oasis Compac 63 Alkaline

Bathroom Cleaner & Disinfectant

92528 38089429

Físicas

Estado físico: Líquido limpido

Cor: Vermelho

Odor: Floral

pH 100%, 25ºC: 12,5 – 13,5

Densidade 20ºC: 1,002 – 1,012 g/cm3

Químicas

Cloreto de N,N-Dialquil-N,N-Dimetilamônio

(e) Cloreto de N-Alquil-N,N-Dimetil-N-

Benzilamônio, Tensoativo Não Iônico, 

Sequestrante, Coadjuvante, Corante, 

Fragrância e Veículo.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão  08  – 03/10/19

NCMCod

Embalagem
Bombona plástica de 5L.

Validade
12 meses a partir da data de fabricação.

Características

Não necessita de EPI para manipulação 

da solução, quando diluída conforme 

recomendação.

Precauções

Vantagens
• Limpa, desinfeta e desodoriza em uma única etapa.

• Ação comprovada contra as bactérias Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus.

• Inibe o crescimento de fungos, como mofo e bolor que causam o mau 
odor.

• Sistema fechado de diluição dos concentrados.
• Manuseio fácil e seguro.

Finalidade
Limpador e desinfetante para áreas de banheiros como box, bancadas, 

banheiras, paredes, porcelana vitrificada, torneiras, vaso sanitário, 
cromados e fibra de vidro

Campo de aplicação
Hotéis, restaurantes, indústrias, etc.

Limpador e desinfetante de uso geral.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, nº 3.0053.0779. Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053 -9

Não misture com nada exceto com água. Use o frasco spray 

etiquetado com as devidas informações do produto para misturá-lo 
e aplicá-lo.

1. Aplique a solução de uso com um pano, mop ou esponja sobre 

a superfície a ser limpa ou desinfetada.

2. Deixe agir por 10 minutos, para desinfecção.

3.   Não é necessário enxaguar. Seque com um pano, esponja ou 
mob. Ou deixe secar ao ar. 

Não utilizar em superfícies que entram em contato com 

alimento!

Diluições de Uso:

a) Desinfecção: Usar o produto diluído a 0,85% (8,5 mL de 
produto para 1  litro de água).

b) Limpeza Geral: Usar o produto diluído de 0,75 a 1,5 % (7,5 

a 15 mL de produto para 1 litro de água de acordo com a 
intensidade da sujidade).


